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हहरजी हमा कमाळरे जठपकरे  असलरेलमा एक पमापांढरमा कक तत हहोतमा. त्यमाच्यमा वमाढजदिवसमाच्यमा जदिवशजी
आजजीकडडन त्यमालमा एक भरेट जमळमालजी. तरे र गलमाबमाचरे चचित असलरेलरे एक लहोकरजी स्वरेटर हहोतपां.
पजहल्यमापांदिमा बजघितल्यमावरच हहरजीलमा स्वरेटर आवडलपां नव्हतपां. त्यमालमा तरे र गलमाब आवडलरे नव्हतरे.    



जरेव्हमा त्यमानरे स्वरेटर घिमातलपां, तरेव्हमा त्यमालमा उबदिमार आजणि आरमामदिमायक वमाटलपां. पणि त्यमावर 
असलरेलरे र गलमाब त्यमालमा अजडनहजी आवडलरे नव्हतरे. आतमापयर्यंत बजघितलरेल्यमापपैकजी तरे त्यमालमा 
सवमार्गात खरमाब स्वरेटर वमाटलपां.  



दिगसऱ्यमा जदिवशजी हहरजी जरेव्हमा म गलमापांसहोबत शहरमात ररेलमा तरेव्हमा त्यमानरे तरे नवजीन स्वरेटर घिमातलपां हहोतपां. जरेव्हमा 
लहोकमापांनजी तरे बजघितलपां, तरेव्हमा तरे हसलरे. जरेव्हमा इतर कग तयमापांनजी त्यमालमा बजघितलपां, तरेव्हमा तरे भ गपांकलरे. 
आजजीनरे जदिलरेल्यमा स्वरेटरपमासडन स्वततःलमा म गक्त करण्यमाचमा हहरजीनरे जनणिर्गाय घिरेतलमा.



जरेव्हमा तरे एकमा महोठ्यमा दि गकमानमात खररेदिजी समाठजी ररेलरे तरेव्हमा म गलमापांनजी त्यमाचपां स्वरेटर कमाढड न घिरेतलपां आजणि 
त्यमाच्यमा पमाठजीवर ठरेऊन जदिलपां. हरेच तर हहरजीलमा हवपां हहोतपां.



पजहल्यमापांदिमा हहरजीनरे पमाळजीव पतण्ययांच्यत जवभमारमात स्वरेटर हरवण्यमाचमा पयत्न करे लमा -



परपांत ग एकमा व्यक्तजीलमा तरे समापडलपां आजणि त्यमानरे तरे परत करे लपां.



नपांतर त्यमानरे जकरमाणिमा ममाल असलरेल्यमा जवभमारमात हरवण्यमाचमा पयत्न करे लमा -



परपांत ग एकमा स्ततलमा तरे समापडलपां आजणि तरे परत करे लपां.



त्यमानरे आतमा तरे फग लमापांच्यमा जवभमारमात हरवण्यमाचमा पयत्न करे लमा-



परपांत ग एकमा छहोट्यमा म गलमालमा तरे समापडलपां आजणि त्यमानरे परत करे लपां.



हहरजी जवचमार करत हहोतमा जक तहो तरे स्वरेटर कधजीहजी रमवड शकणिमार नमाहजी.



जरेव्हमा तहो घिरजी ररेलमा, तरेव्हमा त्यमाचरे चमत खरेळण्यमासमाठजी त्यमाचजी वमाट बघित हहोतरे. परपांत ग हहरजीलमा खरेळण्यमाचजी
इच्छमा नव्हतजी म्हणिडन तरे त्यमालमा एकट्यमालमा सहोडडन जनघिडन ररेलरे. 



तहो एकटमाच बसडन जवचमार करत हहोतमा कजी आतमा कमाय करमायचरे तरेवढ्यमात त्यमालमा स्वरेटरचमा एक 
लहोकरजी धमारमा जनघिमालरेलमा जदिसलमा. त्यमानरे लहोकर ओढलजी - सगरवमातजीलमा थहोडजीशजी - नपांतर आणिखजी थहोडजी - 
आजणि आणिखजी थहोडजी. हहरजीलमा ममाजहत नव्हतपां, पणि एक पकजी हरे पहमात हहोतमा.



कमाहजी जमजनटमापांमध्यरे, हहरजी नरे खडप लमापांब एक लहोकरजीचमा धमारमा ओढडन कमाढलमा. त्यमाचरे एक टहोक त्यमाच्यमा
ममारच्यमा बमाजडलमा रवतमावर पडलरेलरे हहोतरे. अचमानक तहो पकजी उडत खमालजी आलमा.



एकदिम पटकन त्यमा पक्ष्यमानरे लहोकरजीचरे टहोक आपल्यमा चहोचजीत पकडलरे आजणि दिडर उडडन ररेलमा!
हहरजीनरे डहोळरे जमचकमायच्यमा आतमाच हरे सरळपां घिडलपां.



हळड हळड हहरजीच्यमा डहोळ्यमापांसमहोर स्वरेटर अदिदश्य व्हमायलमा लमारलपां. सगरवमातजीलमा एक पमाय – नपांतर
ममान - नपांतर दि गसरमा पमाय - नपांतर पमाठजीममारचमा भमार - आजणि शरेवटजी ...

...स्वरेटर च्यमा ऐवजजी फक्त एक लमापांब, लमापांब लहोकरजीचमा धमारमा आकमाशमात उडत हहोतमा. 
स्वरेटर पडणिर्गापणिरे अदिदश्य झमालपां हहोतपां! हहरजीचमा यमावर जवश्वमासच बसत नव्हतमा.



तहो भ गपांकलमा आजणि खगश हहोऊन त्यमानरे उड्यमा ममारल्यमा!

नपांतर तहो आवमारमातडन पळडन ररेलमा.



तहो रस्त्यतवर धमावत जमाऊन प गन्हमा प गन्हमा त्यमा पक्ष्यमालमा धन्यवमादि म्हणित हहोतमा.



तहो पकजी आजणि लहोकर आकमाशमात फक्त एकमा कणिमासमारखरे जदिसत हहोतरे, पणि तरजीहजी हहरजी त्यमापांचमा
पमाठलमार करत हहोतमा.



तहो घिरजी आलमा तरेव्हमा तहमानलरेलमा आजणि थकलरेलमा हहोतमा, तहो स्वयपांपमाक घिरमात पमाणिजी जपत  हहोतमा, तरेव्हमा
म गलरे धमावत आलजी. "आम्हमालमा आजजीचपां पत जमळमालपां आहरे!" त्यमापांच्यमापपैकजी एकजणि म्हणिमालमा. 
"तजी आपल्यमालमा भरेटमायलमा यरेत आहरे!" दिगसरमा ओरडलमा. हहरजीलमा स्वरेटर चजी आठवणि झमालजी आजणि
त्यमाचजी शरेपटजी जजमनजीलमा टरेकलजी.



आजजी यरेण्यमाच्यमा आधजी घिरमातजील सवमार्गानजी स्वरेटर सरळजीकडरे शहोधलमा. त्यमापांनमा आजजीलमा  दिमाखवमायचरे 
हहोतरे जक स्वरेटर मध्यरे हहरजी जकतजी छमान जदिसतहो. नक्कजीच तरे स्वरेटर शहोधड शकलरे नव्हतरे. यमाचरे कमारणि 
फक्त हहरजीलमाच ममाजहत हहोतरे.



जरेव्हमा आजजी आलजी तरेव्हमा हहरजी आपलमा रळ्यमातजील पटत घिरेऊन जतच्यमाकडरे धमावलमा. नपांतर
तहो जतच्यमाजवळ जमाऊन बसलमा. "ठजीक आहरे हहरजी," आजजी म्हणिमालजी. "ममाझरे जरेवणि झमाल्यमानपांतर 
आजणि थहोडमा आरमाम करे ल्यमानपांतर आपणि जफरमायलमा जमाऊ."



त्यमा सपांध्यमाकमाळजी, हहरजी आजणि आजजी आजणि म गलरे जफरमायलमा जनघिमालरे. हहरजी खगश हहोऊन भगपांकत हहोतमा
आजणि सरळ्यमापांनमा बरजीच्यमाकडरे ओढत नरेत हहोतमा.



जरेव्हमा तरे बजरच्यमामध्यरे पहोहचलरे, हहरजी नरे आणिखजी जहोरमात सरळ्यमापांनमा ओढलरे. मगलमापांनजी त्यमाच्यमा रळ्यमात
बमापांधलरेलमा पटत सहोडडन जदिलमा आजणि तहो प गढरे पळत सगटलमा. तहो कमाहजीतरजी शहोधतहोय असरे जदिसत हहोतरे.



आजणि शरेवटजी, तहो त्यमा ममोठ्यत झमाडमाखमालजी थमापांबलमा. त्यमानरे वरतजी बजघितलपां आजणि भगपांकमायलमा
 सगरवमात करे लजी आजणि शरेपटजी हलवमायलमा लमारलमा. आजजी आजणि म गलरे धमावत यरेत हहोतरे.



तरे झमाडमाजवळ आलरे आजणि त्यमापांनजी स गदमा वरतजी बजघितलपां. अचमानक एक मगलरमा म्हणिमालमा,
"मलमा एक घिरटपां जदिसतपांय !" "तरे लहोकरजीपमासडन बनलरेलपां आहरे !" दिगसरमा म्हणिमालमा, 
"आजणि त्यमाचमा रपांर हहरजीच्यमा स्वरेटर समारखमा आहरे !" सरळरे एकत ओरडलरे .



"तरे हहरजीच स्वरेटर आहरे !" आजजी जहोरमात ओरडलजी. तरेव्हमा एकमा पक्ष्यमानरे घिरट्यमातडन बमाहरेर डहोकमावडन
 बजघितलरे." बघि ! आजजी, बघि !" मगलरे ओरडलजी. "हहरजी नरे त्यमाचरे स्वरेटर त्यमा पक्ष्यमालमा जदिलरे !" 
"मलमा आश्चयर्गा वमाटतरे जक त्यमानरे तरे कसरे करे लरे !" आजजी म्हणिमालजी. तहो पकजी रमाणिपां रमायलमा आजणि हहरजी
नरे त्यमाचजी शरेपटजी आणिखजी जहोरमात हलवलजी .



चक्रिसमस च्यमा जदिवशजी, हहरजीलमा आजजीकडडन एक भरेट जमळमालजी. तरे एक नवजीन स्वरेटर हहोतपां!
हहरजीलमा हरे स्वरेटर खडप आवडलपां. जरेव्हमा त्यमानरे तरे घिमातलपां तरेव्हमा त्यमालमा घिरट्यमातजील पक्ष्यमासमारखपां उबदिमार 
आजणि आरमामदिमायक वमाटल. सरळ्यमात उत्तम म्हणिजरे - तरे पमापांढररे आजणि कमाळरे जठपकरे  असलरेलरे हहोतपां!
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